Raport de activitate desfasurata de consilier local Farcas Ioan
in perioada iunie2008 – decembrie 2009
Detin calitatea de consilier local PD-L castigata la alegerile locale din 2008,calitate
validata in sedinta din 18.06.2008 a consiliului local Targu Mures.
Pot spune ca desi sunt cel mai tanar membru al consiliului local am dat dovada de la
inceputul mandatului de o implicare activa atat in sedintele de comisii, cat si in afara sedintelor
pentru sustinerea intereselor cetatenilor municipiului Targu Mures.
Ma onoreaza faptul ca pot fi de folos si experienta dobandita in timpul studiilor si nu numai o pot
pune in aplicare in acest mandat de consilier municipal.
Din momentul in care am fost validat consilier local , mi-am impus o pozitie constructiva si
deschidere spre dialog cu toti ceilalti consilieri impreuna incercand sa rezolvam, dand dovada de
profesionalism si obiectivitate, problemele cu care se confrunta locuitorii municipiului.
Activitatea mea s-a desfasurat in cadrul comisiilor de specialitate, in primul rand a comisiei de

de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.,dar si in activitati ce
au avut ca baza intalnirile cu cetatenii, precum si audiente la intervale regulate de timp.

Activitati in plen.
Am participat la majoritatea sedintelor ordinare si extraordinare ale consiliului din aceasta
perioada. Din iunie pana la finele anului 2008 am fost prezent la 6 sedinte ordinare si o sedinta
extraordinara. Din ianuarie pana la finele anului 2009 am participat la 11 sedinte ordinare si 9
extraordinare.
In cadrul sedintelor de plen ale consiliului am avut interventii care au vizat hotarari ale consiliului
local in legatura cu ,taxe si impozite, si multe punte care vizau probleme de urmanism.

Activitati in comisii
Comisii din care am facut parte:
- Comisia de urbanism, HCLM nr. 8/18.06.2008;
- Comisia de licitaţie publică a cabinetului stomatologic situat in str. Cisnădiei nr. 1, HCLM nr. 24/31.07.2008;
- Comisia pentru vânzarea cabinetelor medicale, HCLM nr. 75/04.09.2008;
- Comisia de negociere directă a preţului imobilelor necesare realizării investiţiei „Modernizare str. Baladei, Tîrgu Mureş”,
HCLM nr. 84/04.09.2008;
- Comisia de licitaţie delegarea gestiunii serviciului public de administrare a parcărilor publice cu plată din Tîrgu Mureş,
HCLM nr. 89/04.09.2008;
- Comisia speciale pentru efectuarea operaţiunilor necesare reactivării funcţionării S.C. Asfamur S.R.L. şi încheierea unui
contract de mandat, HCLM nr. 201/13.11.2008;
- Fundaţia Social-Umanitară “NOVUM FORUM”, H.C.L.M. nr. 3/29.01.2009;

- Comisia privind unele imobile care sunt neîntreţinute şi au o stare fizică şi de finisare necorespunzătoare, H.C.L.M. nr.
173/30.04.2009;

Prin HCL nr. 8/18.06.2008 sunt membru in comisia de specialitate pentru urbanism ,care se
reuneste de regula bilunar inaintea sedintelor de consiliu pentru discutarea si avizarea
materialelor pentru plen. In cadrul sedintelor pe comisii am sustinut toate materialele cu privire la
amenajarea de parcuri de joaca pentru copii,amenajari de parcari si strazi. In anul 2009 m-am
pronuntat pentru mentinerea taxelor si impozitelor la nivelul anului 2008, avand in vedere
contextual crizei economice actuale.

Alte activitati
Am participat la sedinte cu caracter tehnic avand ca tema:
- activitatea SC ENERGOMUR SA ;
- activitatea SC LOCATIV SA;
- infiintarea unui centru ecologic , modern, de colectare a deseurilor menajere;
- canalizatie unitara a retelelor de transmitere a informatiei.
.

Intalniri cu cetatenii
Am organizat intalniri stradale cu cetatenii in cartiere pentru rezolvarea unor
probleme punctuale ( amenajari locuri de parcare , rezolvarea unor probleme de infrastructura,
realizare trotuare si alei , taieri de copaci.
Am organizat intalnirea Primarului dr. Dorin Florea si sefii serviciilor din cadrul primariei cu
reprezentantii Asociatiilor de Proprietari din cartierul Tudor Vladimirescu zona Diamant, B. 1
Decembrie, Cutezantei, etc. si am participat la intalniri in celelalte cartiere pentru discutii
referitoare la administrarea domeniului public.
Am initiat un program de intalniri periodice cu presedintii de asociatii de locatari din cartierul
Tudor zona Diamant, Doina, Corina, Fortuna, in vederea solutionarii cat mai rapide a
problemelor ce tin de administratia locala in aceste zone.

Concluzii
Am speranta ca am actionat prin deciziile pe care le-am luat numai in interesul si pentru bunul
mers al vietii comunitatii pe care o reprezint si pentru care imi voi da toata silinta sa o reprezint
cu cinste si de acum incolo
Consilier local
Farcas Ioan

